
 

 

 

 
15. TRENERSKA KONFERENCA     Otočec, 13. - 14. november 2010                     2. OBVESTILO 

 

Vse članice in člane Trenerske organizacije TZS obveščamo, da bo od na Otočcu potekala 15. trenerska konferenca za teniške trenerje.  
 

Sobota 13.11.2010 Nedelja 14.11.2010 

09.30–09.45 
 

Aleš Filipčič  
Uvodni nagovor in predstavitev programa 

10.00–10.45 
 

Marko Tekavec  
Teniška olimpijada 

09.45–10.00 
 

Aleš Filipčič  
Analiza kakovosti trenerskih storitev v Sloveniji 

11.00–11.45 Gašper Pavli 
Marketinške aktivnosti in konferenca SPORTO10 

10.30–11.30 
 

dr. Matej Tušak 
Uporaba bio-feedbacka v psihološki pripravi 

12.00–12.45 Miha Markovič 
Načrtovanje in organizacija treningov v TK Branik Maribor 

12.00–13.30 
 

Aleš Šporn & Dominik Senica  
Postopki izbire igralcev-k za reprezentančne nastope 
Izpeljava priprav in ekipnega tekmovanja 

13.00-13.45 Jurij Koščak 
Nov način komunikacije med igralcem in trenerjem 

13.30–15.00 Kosilo Trenerji nas se najkasneje do 10.11.2010 prijavijo na: info@trenerska.org ali 
pokličejo v pisarno TZS (tel. 01 430 66 95). Kotizacija za trenersko konferenco znaša           
40 EUR, ki jo poravnate ob prijavi na Otočcu. V kotizacijo je vključen tudi družabni 
večer, ki bo v soboto, 13.11.2010.  
 
Udeležba na trenerski konferenci se vam prizna kot licenca za leto 2011. V času 
konfernce bomo preverjali prisotnost. Dokazila bomo podelili le trenerjem, ki bodo 
prisotni ves čas konferece.  
 
Trenerji lahko koristijo ugodnejše hotelske storitve v hotelu ŠPORT. V ceno polnega 
penziona je vključeno kosilo v soboto, zajtrk in kosilo v nedeljo. V soboto zvečer bo 
organiziran družabni večer z večerjo.  

15.00–16.30 
 

Uroš Jelen 
Pomen kontrole gibanaj pri mladih tenisačih 

17.00–18.00 
 

Miloš Mesec 
Tenis je mnogo več kot udarjanje žoge 

18.15–19.00 
 

Vlado Žibrat  
Tenis od vrtca do selekcije 

19.00–19.15 Marko Umberger 
Otvoritev 15.trenerske konference teniških trenerjev 

20.00 dalje Ekipa Planet sport  
Wilsonov družabni večer 

 

Glasovanje za trenerja leta 2010 
Na 15. trenerski konferenci bomo izbirali tudi trenerja za priznanje trener leta 2010. Zato vse članice in člane trenerske organizacije TZS prosimo, da do 10.11.2010 v pisarno 
TZS sporočijo svoje predloge. Pogoji so: da je trener član trenerske organizacije, da predlagatelj navede dosežke igralce-ev in ekipe ter da so rezultati doseženi v času do 
1.12.2008 do 31.10.2010. Glasovanje za trenerja leta 2010 bo potekalo v soboto, 13.11.2010 od 10. do 19.ure. Vsak udeleženec trenerske konference ima en glas.  

                                                                                                                                                    
Ljubljana, 3.11.2010                                                                                                                                                                                Dr. Aleš Filipčič, predsednik Trenerske organizacije TZS 
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